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19 de Outubro de 2007

Fazendo a manutenção dos Cleavers FBC-015 e FBC-014

As presentes instruções servem de guia para um técnico de montagem treinado que efectua a instalação.

O cleaver (cortador ou partidor) FBC-015 é usado
aqui para fotos de instrução. Ambos os cleavers
devem ser limpos da mesma maneira.
O cleaver FBC-01x utiliza um modelo portátil
exclusivo que fornece cortes de alta qualidade que
proporcionam a notável performance dos conectores
Corning OptiSnap®.
Para manter esta performance, o FBC-015 requer
uma limpeza mais cuidadosa que os cleavers de
tecnologia inferior.
Assegurar-se de que os grampos e a lâmina sejam
mantidos limpos permitirá operações de corte
consistentes durante toda a vida útil do cleaver.
Além disso, o instalador precisa tomar cuidado com
os restos de fibra no canal de fibra do cleaver, sendo
que estes precisam ser removidos para evitar avarias
aos grampos e lâmina do cleaver.

1. Limpando os grampos
Devido ao uso frequente ou por um longo tempo e
também através do armazenamento em lugares não
limpos, é possível que sejam depositados resíduos
(sujidade) nos grampos ou entre os grampos. Neste
caso, por favor use os lenços de limpeza e o líquido
de limpeza de fibras fornecido com cada Kit de
Ferramentas OptiSnap para limpar os grampos.
Abaixo você encontrará instruções detalhadas para a
limpeza dos grampos do cleaver.

Passo 1: Dobre ao meio um dos panos de fibra
fornecidos.

Passo 2: Aperte o botão do primeiro grampo a ser
limpo.

Passo 3: Insira o lenço de limpeza no grampo e solte
o botão.
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Limpando a lâmina

Passo 4: Puxe suavemente o lenço de limpeza para
fora.

Passo 5: Repita a operação para o segundo grampo.

Passo 6: Jogue fora o lenço de limpeza usado após o
uso. Não use o lenço de limpeza mais de uma vez.

Fibras quebradas e restos de fibres.
É imperativo que se remova fibras quebradas e restos
de fibra do cleaver. Estas fibras podem causar avaria
ao cleaver se não forem removidas, o que poderá
impedir o operador de obter um bom corte.

Se uma fibra conseguir entrar na cavidade do grampo
(geralmente na cavidade de restos do grampo),
o operador poderá virar o cleaver de cabeça para
baixo ou remover a fibra com pinças.

Fibra quebradaCavidade do grampo

2. Limpando a lâmina

É possível que resíduos (sujidade) se depositem na
lâmina, devido ao uso freqüente ou por um longo
lempo, do cleaver. Isto pode ter um enorme impacto
na performance deste cleaver de alta precisão. Para
limpar a lâmina em tais casos, por favor use a vareta
de limpeza do conector de 1,25mm, que é fornecida
em uma embalagem de dez peças com cada Kit de
Ferramentas OptiSnap. Por favor siga os passos
abaixo para limpar as lâminas do cleaver FBC-015.

Passo 1: Pegue uma vareta de limpeza de 1,25mm

Fibra
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A lâmina excedeu 10K de cortes

Passo 2: Arraste suavemente a ponta da vareta de
limpeza através de um lado da lâmina.

Vista de cima

3. A lâmina excedeu 10K de cortes
A lâmina de diamante de alta qualidade utilizada no
cleaver FBC-015 permite cortes de boa qualidade
para utilização por várias milhares de vezes. Para
assegurar-se de que a qualidade deste produto
permaneça alta, recomendamos que a lâmina seja
trocada a cada 10K de cortes. Para este
procedimento a CCS oferece um kit FBC-BLADE
especial de troca de lâmina. O mesmo inclui todas
as ferramentas necessárias para substituir a lâmina e
fornece instruções detalhadas, contendo o
procedimento de substituição.

Passo 3: Arraste suavemente a ponta da vareta de
limpeza através do outro lado da lâmina

Passo 4: Jogue fora a vareta de limpeza usada após
o uso. Não use a vareta mais de uma vez.

Lâmina

Vista lateral

Lâmina
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Manutenção da Ferramenta de Instalação
Problema: A luz de sinal não fica acesa ou fica piscando

Possível causa: Solução:

1. A bateria está fraca e precisa ser
substituída

1. Troque a bateria. Se a luz de sinal continuar
piscando ou não ficar acesa, por favor faça um
RMA (*)

Problema: Não se consegue obter uma luz verde
Possível Causa: Solução:

1. Tampa não fechada  -> 1. Feche a tampa antes de inserir o campo de
fibra.

2. Luz de aviso de Erro não apagada -> 2. Verifique o item “Luz de aviso não fica acesa ou
fica piscando”.

3. Fibra não inserida corretamente no
conector.  ->

3. Pressione o botão “Reset” e repita o campo de
inserção da Fibra no conector e faça umre-Cam.

4. Corte ruim  -> 4. Verifique o capítulo “Manutenção do cleaver
FBC-015”.

5. Remova o conector e coloque um outro na
ferramenta e tente novamente.

6. Baterias fracas  -> 6. Troque as baterias.

5. Fibra quebrada no conector ou conector
com defeito ->

Se estas instruções de manutenção não resolverem o problema, por favor faça um RMA (*).
(*) RMA – Return merchandise authorization (autorização de troca de mercadoria)

Botão ”Cam”

Botão “Reset“

Manutenção da Ferramenta de Instalação
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Problema: A luz de aviso de erro fica piscando

Possível Causa: Solução:

1. O adaptador de virola pode
estar sujo ->

1. Limpe o adaptador de virola e o conector. O adaptador
deve ser limpo com a vareta de limpeza fornecida na
ferramenta.
Insira a vareta na abertura do adaptador e gire a vareta
10 vezes, no sentido horário (aplique pressões variadas
para criar uma acção de bombeamento). Não re-utilize a
vareta.

2. O conector pode estar sujo ->

3. O sensor de luz está sujo.->

2. Limpe a extremidade do conector.

3. Limpe o sensor de luz com um lenço de limpeza seco.

4. O conector não foi carregado
corretamente ->

5. O adaptador de virola não está
preso adequadamente na porta
do adaptador ->

6. Baterias fracas  ->

4. Remova as capas de proteção do conector. O código de
data no SC e LC devem ficar voltados para cima. O “UP” do
adaptador ST deve estar voltado para cima. O tubo de
enrugamento deve sobressair para trás dos braços de
enrugamento.

5. Assegure-se de que o adaptador de virola adequado
está sendo utilizado e que está totalmente assentado sobre
o conector.

6. Troque as baterias.

Sensor de Luz

Manutenção da Ferramenta de Instalação
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